
SPLOŠNI POGOJI  

Splošni pogoji zajemajo pogoje uporabe spletnega mesta, varstvo osebnih podatkov in 

ostale informacije. 

SPLOŠNO   

Ustanovitelj (v nadaljevanju upravljavec) spletnega mesta botanicnivrt.um (v nadaljevanju 

spletno mesto) je Botanični vrt Univerze v Mariboru. 

Z uporabo spletnega mesta uporabnik (obiskovalec) sprejema in soglaša z vsemi odločbami 

splošnih pogojev. Z uporabo spletnega mesta se uporabnik strinja, da splošne pogoje v celoti 

razume, potrjuje in z njimi soglaša. V primeru nestrinjanja s temi splošnimi pogoji, vas 

pozivamo, da nemudoma prenehate z dostopanjem do spletne strani. 

Upravljavec si pridržuje pravico, da kadarkoli, brez predhodnega obvestila, spremeni spletno 

stran in splošne pogoje. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno spremljal morebitne 

spremembe, objavljene v splošnih pogojih na tej spletne strani. V primeru, da uporabnik s 

spremenjenimi splošnimi pogoji uporabe ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo 

spletnega mesta. 

Upravljavec si pridržuje pravico do krajših ali daljših omejitev dostopa zaradi vzdrževanja, 

nadgradnje ali zamenjave programske opreme in ne prevzame odgovornosti za nedelovanje 

oziroma zaprtje spletnega mesta. 

Upravljavec bo skrbel za ažurnost in pravilnost informacij objavljenih na tej spletni strani, 

vendar ne upravljavec, fizične ali pravne osebe, vključene v izdelavo in vzdrževanje spletne 

strani, ne prevzemajo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala uporabniku v 

primeru nedelovanja spletne strani, uporabe, morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, ki 

bi jih uporabnik pridobil na spletni strani. 

Vsebina spletnih mest je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. 

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV  

Varovanje vaše zasebnosti je za nas pomembno, zato želimo pojasniti, kateri osebni podatki 

se zbirajo, zakaj se zbirajo in kako se uporabijo. 

Varstvo podatkov je urejeno v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Evropska uredba 

EU 2016/679), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in z GDPR. Uporabnik z 

uporabo spletne strani in/ali prijavo na e-novice soglaša s spodnjo opredelitvijo zbiranja 

osebnih podatkov. 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Botanični vrt Univerze v Mariboru (s spletnim 

mestom botanicnivrt.um). Upravljavec se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov. 

Glavni cilj upravljalca je, da vam ponudi optimalno storitev in s tem doseže vaše 

zadovoljstvo. Upravljavcu zbiranje in obdelava nekaterih osebnih podatkov omogočata boljše 

delovanje, hitrejše prilagajanje vašim potrebam, željam in izboljševanje svojih storitev, vam 

pa omogoča učinkovitejšo uporabniško izkušnjo in prijetnejšo komunikacijo. 



Upravljavec zbira in obdeluje izključno tiste osebne podatke, ki jih je uporabnik prostovoljno 

posredoval ob prijavi na določeno storitev (prijava na e-novice/e-pisma in neobvezujoče 

povpraševanje za storitev ali pri rezervaciji termina). Ko se uporabnik prijavi na e–novice/e-

pisma, pošlje neobvezujoče povpraševanje za storitev ali pri rezervaciji termina, uporabnik 

dovoljuje upravljalcu zbiranje in uporabo njegovih osebnih podatkov. Ti osebni podatki so: 

ime in priimek, e-poštni naslov, telefonska številka in IP naslov. 

Upravljavec bo podatke obiskovalcev in uporabnikov uporabil izključno v namen obveščanja 

o dogodkih, ponudbi, novostih in podobno. Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval 

tretji osebi. 

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-novic tako, da pošlje sporočilo o odjavi 

na prejemanje e-novic na elektronski naslov prijateljibvum@gmail.com . V tem primeru 

upravljavec preneha obdelovati podatke uporabnika od trenutka odjave naprej. 

Podatke, ki so vezani na prejemanje e-novic upravljavec hrani do preklica oz. do časa 

izvajanja dejavnosti, za katero so bili podatki pridobljeni. 

Uporabnik lahko v primeru, da potrebuje dodatne informacije o delovanju spletne strani, v 

zvezi z storitvijo ali v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, pride do stika s potrošnikom 

preko elektronske pošte. 

Upravljavec skrbno hrani in varuje vaše osebne podatke, da ne bi prišlo do morebitnih 

neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec si bo prizadeval, da bo 

uporabil elektronske zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov, čeprav pri prenosu podatkov 

preko spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite. Ob morebitnem “vdoru” 

v računalniški sistem ne upravljavec ne prevzema odgovornosti. 

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, upravljavec ne odgovarja. 

Če posredujete podatke v imenu tretje osebe, morate zagotoviti, da je bila ta predhodno 

obveščena, seznanjena in soglaša z obvestilom o varovanju osebnih podatkov. V primeru 

spora nase prevzemate odgovornost in za to odškodninsko odgovarjate. 

V kolikor osebna ni polnoletna, lahko osebne podatke posredujte le v primeru, da ima za to 

dovoljenje od starša ali zakonitega zastopnika. 

V skladu z Uredbo GDPR ima uporabnik pravico, da zahteva tudi izbris vseh osebnih 

podatkov. V tem primeru zahtevo za izbris posreduje na prijateljibvum@gmail.com 

upravljavec podatke trajno izbriše. 
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